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Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. plán inventur na r. 2014 a jmenování inventarizačních komisí;
2. rozpočtový výhled na rok 2016 – 2018;
3. zprávu starosty.

schvaluje:
1. program dnešního jednání doplněný o bod č. 2 Schválení přijetí daru od Mikrore-

gionu Rychnovsko a složení návrhové komise;
2. darovací smlouvu č. 8/2014 mezi Mikroregionem Rychnovsko a Obcí Lično a po-

věřuje starostu podpisem smlouvy;
3. prodej pozemku p. č. 3021/1 v k. ú. Lično Ing. Pavlu Vosáhlovi, Frošova 1249, 

Kostelec nad Orlicí a Barboře Charvátové, Masarykova 720, Kostelec nad Orlicí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

4. pravomoc pro starostu obce k úpravě rozpočtu v rámci paragrafu do výše 20.000 Kč;
5. pravidla rozpočtového provizoria na r. 2015;
6. zařazení zdi mezi výkupem a Základní školou do majetku obce k 31. 12. 2014 

ve výši 40.325,20 Kč;
7. sponzorský dar na vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 

2014“ ve výši 1500,- Kč;
8. rozpočtové opatření č. 7 a č. 9 na r. 2014.

Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično ze dne 18. 12. 2014

konaného dne 26. 02. 2015

místo konání:     ve Vinárně v Ličně;
termín:     26. 2. 2015 v 19,00 hod;
přítomno dle prezenční listiny:   8 členů zastupitelstva;
přítomno dle prezenční listiny občanů:  32 občanů;
jednání řídil starosta Tomáš Vilímek jako předsedající.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lično

Připomínka
Dovoluji si připomenout ty občany, kteří tak dosud neučinili,

že poplatek za odpady je splatný do 30. 4. 2015.
Platbu je možné provést na účet Obce Lično č. 1240139399/0800

VS: Lično 13400+Vaše čp.; Ostašovice 13404+ Vaše čp.; Radostovice 13406
+Vaše čp.; nebo hotově v úřední dny v kanceláři Obce Lično.

Bc. Tomáš Vilímek, starosta obce Lično
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 Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání Zastupitelstva 
obce Lično. Podle prezenční listiny bylo přítomno 8 členů zastupitelstva. Předseda-
jící konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Omluvena: Monika Hejnová. 
Provedením zápisu z dnešního zasedání Zastupitelstva obce Lično byla pověřena 
účetní obce paní Renata Šedová. Ověřovateli zápisu z konaného zasedání byly ur-
čeny: Ing. Martina Ludvíková a Martina Krystufová. Do komise pro přípravu usnesení 
byli navrženi:  Mgr. Jan Plašil a Roman Škop. Starosta připomněl všem přítomným, 
že zápis z minulého zasedání je k nahlédnutí v kanceláři OÚ. 
 Předsedající zasedání seznámil přítomné s jednotlivými body programu dnešního 
veřejného zasedání. Kontrola úkolů: Žádné úkoly nebyly.

Program:
  1. schválení programu;
  2. schválení závazného ukazatele pro rozpočet 2015
       – úpravy rozpočtu v rámci paragrafu;
  3. schválení rozpočtu pro Obec Lično na rok 2015;
  4. schválení podání žádosti o dotaci na kontejnerový nosič s kontejnery
      na bioodpad a dofinancování podílu obce z rozpočtu obce;
  5. schválení dočasného záboru pozemků do jednoho roku;
  6. schválení hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014;
  7. schválení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkové organizace pro rok 2015;
  8. schválení smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb;
  9. projednání žádostí;
10. zpráva o bezpečnostní situaci za 2. pololetí roku 2014;
11. diskuze a závěr;

K bodu č. 1 – Schválení programu a složení návrhové komise
Starosta navrhl doplnit program o body:
č. 2 - schválení závazného ukazatele pro rozpočet 2015 – úpravy rozpočtu v rámci 

paragrafu;
č. 4 - schválení podání žádosti o dotaci na kontejnerový nosič s kontejnery na biood-

pad a dofinancování podílu obce z rozpočtu obce. Schválení návrhové komise 
pro přípravu usnesení z dnešního veřejného zasedání ve složení Mgr. Jan Pla-
šil a Roman Škop.

hlasovali pro:   8 členů zastupitelstva
hlasovali proti:   0 
zdrželi se hlasování:  0 
Návrh byl přijat. Zastupitelstvo obce Lično schvaluje program doplněný o body: 

č. 2 - Schválení závazného ukazatele pro rozpočet 2015 – úpravy rozpočtu v rámci 
paragrafu;

č. 4 - Schválení podání žádosti o dotaci na kontejnerový nosič s kontejnery na biood-
pad a dofinancování podílu obce z rozpočtu obce a složení návrhové komise 
pro přípravu usnesení.
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Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. projednání žádostí

schvaluje:
1. program doplněný o body: 
č. 2 - schválení závazného ukazatele pro rozpočet 2015 – úpravy rozpočtu v rámci 

paragrafu, č. 4 - schválení podání žádosti o dotaci na kontejnerový nosič s kon-
tejnery na bioodpad a dofinancování podílu obce z rozpočtu obce a složení 
návrhové komise pro přípravu usnesení;

2. závazný ukazatel rozpočtu na r. 2015, že v příjmové stránce rozpočtu u nedaňo-
vých a kapitálových příjmů a ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem 
operace (starostou nebo místostarostou) překročen jím stanovený objem provoz-
ních a investičních příjmů a výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného roz-
počtu 2015 (v rámci paragrafu se změna v jednotlivých položkách výdajů kromě 
mzdových povoluje);

3. rozpočet Obce Lično na rok 2015: 
příjmy 8.392,22 tis. Kč a výdaje 7.017,358 tis. Kč s přidělením dotací: příspěvkové 
organizaci 670,65 tis. Kč, dar pro s.r.o. Kultura RK 3,624 tis. Kč na knihovnickou 
činnost, dar pro náboženské účely Římskokatolické farnosti Častolovice ve výši 
4 tis. Kč, neinv. dotace na činnost TJ Sokol Lično 75 tis. Kč, dar Okres. sdružení 
ČUS 3,5 tis. Kč na sportovní činnost, neinv. dotace na činnost SDH Lično 20 tis. 
Kč, dar Abilympijské asociaci Pardubice 6 tis. Kč, dotace MAS SPLAV Skuhrov n. 
B. 2 tis. Kč, členský příspěvek Euroregion Glacensis 2,39 tis. Kč;

4. podání žádosti o dotaci na kontejnerový nosič a kontejnery na bioodpad a dofinan-
cování podílu obce z rozpočtu obce;

5. smlouvu „Souhlas s dočasným záborem pozemků do jednoho roku“ a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy;

6. hospodaření a hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Lično za r. 2014;

7. závazné ukazatele hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateř-
ská škola Lično na r. 2015: celková dotace od obce 670.650 Kč; elektrická energie 
200 tis. Kč, vratka el. energie bude použita na úhradu plynu; plyn 40 tis. Kč; voda 
11 tis. Kč;

8. smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných fondů 
v rámci regionálních knihovnických služeb ve výši 6,- Kč/občana mezi Kultura 
Rychnov nad Kněžnou, s. r. o., a Obec Lično na dobu určitou do 31. 12. 2015 
a pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy.

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično ze dne 26. 2. 2015
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Jak budeme řešit bioodpad v Ličně

 Změna legislativy přinesla obcím povinnost řešit od letošního roku nakládání s bio-
odpady. Jen pro názornost a informaci jsem nakopíroval text legislativních požadavků 
k této problematice, který je uveden za tímto článkem, text je určen především pro 
fajnšmekry a osoby, které zajímají podrobnosti vážící se k této oblasti.
 V první řadě musím předat informaci osobám, které veškerý bioodpad (listí, trávu, 
stonky z rostlin a ostatní organické zbytky) využily ke kompostování ve vlastním kom-
postéru, a posléze hotový kompost zpracovaly. Toto počínání je naprosto v pořádku 
a je v souladu s planým zákonem o odpadech. Ve vlastním kompostéru je samo-
zřejmě i nadále možné bioodpad zpracovávat a každého kdo tak činí, se netýkají 
následující řádky.
 Osoby, které v minulosti kompostér nevyužívaly a měly v minulosti možnost odvézt 
bioodpad na polní hnojiště. Nezřídka se tak dělo a bylo to v souladu s přírodou, jeli-
kož se zetlelé zbytky zaoraly do půdy a sloužily jako hnojivo. Současný zákon o od-
padech však nařizuje obcím, že musí bioodpad řešit a stanovuje určité podmínky, jak 
toto učinit.
 Samozřejmě existují firmy, které přivezou kontejnery, nebo popelnice a budou pro-
vádět svoz bioodpadu dům od domu. Je to řešení elegantní, pohodlné a moderní, 
nicméně drahé a samozřejmě by se tato služba odpovídajícím způsobem promítla 
do poplatku za svoz odpadu. 
 Obec Lično tedy hledala řešení této problematiky tak, aby byl samozřejmě dodržen 
zákon a zároveň aby řešení nebylo nákladné pro obec a tím i pro obyvatele obce.
Byla podána žádost o dotaci na zakoupení kontejnerového nosiče, který by bylo 
možno připojit za traktor ve vlastnictví obce. Ke kontejnerovému nosiči bude zakou-
pen i patřičný počet kontejnerů, do kterých se bude bioodpad ukládat. Následně se 
kontejner odveze do kompostárny ke zkompostování. Jelikož ještě o dotaci nebylo 
rozhodnuto a tedy nebyly stanoveny podmínky, nemohu prozatím bližší informace 
poskytnout.
 Obci Lično byla nabídnuta možnost ukládat bioodpad na kompostárně v Přepy-
chách, nebo v nově vznikající kompostárně u firmy Ovocné sady s.r.o. Synkov. Obec 
využije tu kompostárnu, která bude ekonomicky výhodnější. Bohužel zemědělská 
firma sídlící v obci žádnou aktivitu v této oblasti nevyvíjela a nevyvíjí, takže zřejmě 
nebudeme moci tuto firmu využít. 
 Měli jsme i úvahu zakoupit polní hnojiště u Ostašovic, kam by se bioodpad mohl 
případně odvážet, ale tato varianta byla příliš nákladná, musela by se zakoupit další 
technika. V neposlední řadě by vznikl problém, co dělat se vzniklým kompostem. Jis-
tě, nabízí se možnost kompost prodat, ale je třeba vzít v úvahu, že kompostáren nově 
vzniká celá řada a všechny budou mít zájem kompost prodat. Dle našeho názoru je 
nejvýhodnější spolupráce se zemědělci, kteří kompost rozmetají po poli a následně 
zaorají.
Závěrem musím vyjádřit určitou víru, že lidé budou natolik solidní a odpovědní, že 
do kontejnerů budou vhazovat skutečně jen to, co tam bude patřit. V opačném přípa-
dě bude nutno učinit bezpečnostní opatření, které se bude zcela zákonitě negativně 
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promítat do ekonomiky provozu a může mít v konečném efektu vliv na zvýšení po-
platku za svoz odpadu.

Bc. Tomáš Vilímek
starosta obce Lično

Mateřská škola

Ohlížíme se za právě uplynulým prvním čtvrtletím roku 2015.
Jaké aktivity jsme pro děti připravili?

LEDEN patřil již tradičně především 
předškolákům. Připravovali se na no-
vou životní etapu – vstup do Základní 
školy. Dva týdny „Hry na školu“, které 
vyvrcholily návštěvou v Základní škole 
a aktivní účastí na dvou hodinách výu-
ky v 1. třídě. To bylo pro děti příjemnou  
a dlouho očekávanou událostí. Mohly si 
vyzkoušet, jak se sedí ve školní lavici, 
psát křídou na tabuli a plnit úkoly hravou 
formou na interaktivní tabuli. Se starší-
mi kamarády posvačili, a ti jim ukázali 
budovu školy.
ÚNOR – zřejmě poprvé měly děti mož-
nost shlédnout baletní představení. Ba-
letní představení známé pohádky Zlato-
vláska upoutalo nejen je, ale i dospělé.
BŘEZEN byl ve znamení vítání jara. 
Rejem karnevalových masek se děti 
rozloučily se zimou. Definitivní tečkou 

za vládou Paní Zimy bylo vhození Moreny do potoka.
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Další pohádka Bob a Bobek na cestách se dětem také moc líbila.
(Obě pohádky děti shlédly v klubu Rabštejn v Kostelci n. Orl.)
Teď se již s dětmi připravujeme na svátky jara  - Velikonoce.

Všem čtenářům Zpravodaje přejeme krásné jaro plné pohody a sluníčka.
Děti a zaměstnanci mateřské školy
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Ze základní školy
 Společně s jarními paprsky zdravíme čtenáře Ličenského zpravodaje. Životadárné 
slunce rozdávající radost, energii a chuť do života vstoupilo jako logo na webové 
stránky naší školy a postupně se s ním budeme setkávat na školních dokumentech, 
sešitech a žákovských knížkách. Děkujeme autorce paní učitelce Hübnerové za jeho 
výtvarné zpracování a zachycení rozmanitých složek zakotvených ve vlastním ŠVP.
Co se událo za první čtvrtletí roku 2015? Ve stálém čekání na sněhovou nadílku jsme 
mj. přivítali ve škole předškoláky z naší MŠ, aby si vše prověřili a vyzkoušeli, než 
půjdou k zápisu.

 Nezapomněli jsme pochopitelně 
rozdat vysvědčení, na kterých se 
kromě známek objevila pro všechny 
pochvala za prezentaci školy na ve-
řejnosti (adventní koncert).

 V únoru jsme pozvali na besedu 
do naší školy spisovatelku Jitku Víto-
vou, která je autorkou dětské knížky 
„O Květušce a tesaříkovi“. Nejenže 
se děti dověděly spoustu informací 
ze života hmyzu a plnily různé úkoly, 
ale hlavně poodkryly tajemství spiso-
vatelské profese. (viz foto 3).

 Dvakrát jsme vyjeli společně s MŠ 
za pohádkou do Kostelce n. Orl. Zda se 
někomu víc líbil balet ZLATOVLÁSKA 
nebo divadlo BOB A BOBEK, není pod-
statné. Potěšilo nás však kulturní chová-
ní všech našich dětí, od nichž by se řada 
ostatních mohla učit. 
 I březen utekl jako voda. Obnovili jsme 
pravidelnou výuky TV v tělocvičně, neboť 
byl ukončen plavecký kurz. V rámci VV 
a PČ se všechny ročníky zapojily do vý-
tvarné soutěže na téma „AFRIKA“, kte-
rou vyhlásila ZŠ ve Voděradech. Vyhlá-
šení výsledků proběhne na konci dubna 
a v květnu bude výstava přístupná veřej-
nosti. Stálo by za to vidět práce našich 
žáků, kteří se snažili různými technikami 
zachytit zejména svět afrických zvířat.
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 Po náročné práci všem 
vyhládlo, takže stačilo vy-
měnit tužky i barvy za ku-
chařské nádobí a podle 
anglicky psaného postupu 
uvařit v rámci hodiny AJ 
pravé špagety! (foto 4).

 Škoda, že J. A. Komen-
ský, jehož výročí narození 
jsme si připomněli (28. 3. 
1592), nemohl na vlastní oči 
uvidět, jak v naší praxi pře-
vládá právě ŠKOLA HROU 
– viz foto 5. 

 Od měsíce března došlo k personální změně na postu vedoucí ŠJ – paní Valento-
vá předala svoji nelehkou a zodpovědnou práci paní Jaroslavě Šabatové. 

 Díky vstřícnosti a podpoře zastupitelů obce byl schválen finanční příspěvek škole 
jako příspěvkové organizaci pro rok 2015. V plánu je např. zakoupení nového PC 
včetně multifunkčního zařízení do ŠJ, výměna dveří (lítaček) v MŠ se zapojením 
monitorovacího zařízení, rozšíření moderního dětského nábytku v herně MŠ a do-
koupení dalších žákovských lavic v ZŠ; zastínění pískoviště na zahradě ZŠ pomocí 
dřevěné pergoly, zmodernizování ohřevu jídla ve ŠJ pomocí ohřívacího stolu a taktéž 
možnost bezhotovostního způsobu úhrady stravného. 

 V měsíci březnu rozčeřila poklidnou hladinu regionálního tis-
ku informace o problémech vzájemné komunikace mezi žáky, 
rodiči a učiteli. Jak říkala již babička Boženy Němcové – „Není 
na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem…“ V zájmu 
předcházení problémům a nedorozuměním jsme oslovili ro-
diče stávajících školáků  s prosbou o vyjádření jejich názoru 
k této problematice v anonymním dotazníku. Někteří z respon-
dentů podpis připojili. V době uzávěrky aktuálního čísla toho-

to zpravodaje totiž nebyly ještě výsledky šetření komplexně zpracovány z důvodu 
zdlouhavé návratnosti.Všem zúčastněným touto cestou děkujeme za jejich názor, 
stejně tak i všem přispěvovatelům do sběru starého papíru. Jeho odvoz je prozatím 
odložen, takže sbíráme dál. 

Jarem jsme začínali, přáním pěkného jara 2015 i končíme. 
Mgr. Marta Kopecká,

ředitelka školy.
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TJ SOKOL Lično

Členské příspěvky
Naše tělovýchovná jednota sdružuje 122 členů. Od loňského roku je 
výše členských příspěvků následující: Dospělý – 120,-Kč; důchodci 
a dorost od 15 do 18 let – 60,- Kč; děti do 15 let – 60,- Kč. Deset ko-
run za člena odvádíme, také od loňska, OS ČUS za servisní služby 

v oblasti poradenství, administrativy a další spolupráce. Členské příspěvky jsou pro 
naši organizaci nezanedbatelným zdrojem peněz na činnost. V letošním roce byl 
proveden jejich výběr v měsíci lednu. Děkujeme všem členům.

Výroční schůze
 Výroční členská schůze proběhla 30. ledna v kavárně v Ličně za účasti 50 členů 
organizace. Výroční zprávu o činnosti tělovýchovné jednoty za rok 2014 přednesl 
její předseda, František Talavašek. Přítomní měli možnost shlédnout elektronickou 
prezentaci ve všech oblastech (sportovní, pracovní a společenská) činnosti na 265 
textových i fotografi ckých snímcích. Zástupci České unie sportu a Asociace sport pro 
všechny se letos omluvili z účasti z důvodu vyhlašování výsledků sportovce roku. 
Jako občerstvení byl podáván vepřový guláš, celý večer vládla přátelská a příjemná 
atmosféra.  
  
 V organizaci a řízení pokračujeme v letošním roce pravidelným konáním výbo-
rových schůzí a to každé první úterý v měsíci. Letošní rok nás čeká mnoho práce 
na správě našeho majetku a zařízení, organizace a podpora sportování a v plánu 
máme i akce společenské pro veřejnost. 

Ostatky
 Pořádání ostatkového průvodu masek připadlo letos na TJ Sokol.  Průvod od rána 
tvořilo 42 masek a během dopoledne a po obědě se ještě počet zvýšil na celkových 
54. Do pochodu hrála již tradičně hudba Valanka, autobusem fi rmy AUDIS nás vozil 
pan Luboš Jelen a i pochod masek byl tradiční – Radostovice, Ostašovice, Lično. 
Spoluobčané byli velmi štědří a to jak v pohoštění, tak i v peněžních příspěvcích. 
Vybrali jsme bezmála 24 tis. Kč a po zaplacení režijních nákladů (zejména hudba 
a občerstvení) můžeme téměř 12 tis. Kč využít na plánovanou opravu střechy klu-
bovny v letošním roce. Krásná, dlouhodobá, oblíbená tradice v Ličně byla důstojně 
zachována. Děkujeme všem zúčastněným a všem spoluobčanům. 

Sportování
 Letos vyjela „banda“ ličenských sportovců do Skiareálu Bedřichov u Orlického Zá-
hoří. V termínu od 9. 1. - do 11. 1. 2015 lyžovalo, bobovalo, stavělo sněhuláka, sáň-
kovalo a jezdilo na „prkně“ 20 dospělých a 24 dětí. Večer se trávil s kytarou a hrály 
se společenské hry. Ubytování bylo na chatě Luna přímo naproti sjezdovce. Počasí 
mohlo být určitě lepší, ale nejdůležitější bylo to, že byl sníh (ne moc, ale byl). Chume-
lit začalo, až když se odjíždělo domů (někteří měli problémy odjet☺). Cenu za 
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statečnost by si určitě zasloužil Míša Padrián, který celý víkend chodil pěšky sjezdov-
ku s „prknem“ na zádech, padal a neúnavně trénoval pod dohledem Kláry Janíkové. 
Vyplatilo se, v neděli odpoledne si s „prknem“ už tykal. Chtěli bychom poděkovat 
firmě BEAS a.s. a TJ SOKOL Lično za podporu.                        Jaroslava Šabatová

 Letošní zima nepřála našemu tradičnímu sportu – hokeji. Led jsme sice stihli bě-
hem tří mrazivých dnů udělat, ale sotva na něj nastoupil první bruslař, začalo pršet 
a led nám zase zmizel. Musíme tedy čekat na další zimu a doufat, že bude pro brus-
lení příznivější. Nezbývá tedy, než za zimními sporty jezdit do hor anebo na umělá 
kluziště. I tak ale patří chlapcům, kteří led vytvořili poděkování. 

 Vloni započal činnost a nadějně ji rozvíjel tenisový kroužek pod vedením Martiny 
Ludvíkové. Děti pod jejím vedením pokračovaly v trénincích v tělocvičně i přes zimu 
a v březnu, za příznivého počasí začaly využívat venkovní tenisové kurty. Při absenci 
Martiny vede děti Jan Plašil.

 Ženy opět obnovily cvičení v tělocvičně, pravidelně sem chodí také cvičit děti ze ZŠ 
a MŠ. Tenisové kurty byly zprovozněny již pro novou, už šestou sezonu.    

Zabíjačka
 „Prdelačka“, jitrnice, kroupy, tlačenka, vepřové výpečky, zabíjačkový guláš. Z této 
nabídky mohlo vybírat 53 účastníků zabíjačkových hodů v klubovně u hřiště 28. úno-
ra pokrm pro svůj sobotní oběd.  Stalo se tak letos již potřetí a stává se z toho snad 
další tradice. A není divu. Jaroslav Kubec dokáže vykouzlit z obyčejného vepřového 
pochoutky znamenité chuti, o čemž svědčí nejenom vysoká účast, ale i to, že vše, 
do posledního sousta našlo svého zákazníka a odběratele. Příště jste opět zváni!

Sběr odpadků
 V sobotu 28. března byla v plánu velká brigáda „jarní úklid“. Cílem bylo posbí-
rat odpadky okolo vesnice po příkopech, kam je odhazují ti, kteří nemají s přírodou 
slitování ani žádné cítění, kterým nic neříká estetika ani životní prostředí. Šli jsme  
z Lična všemi směry a to do Radostovic, Ostašovic, Hoděčína, k Ledské, k Černíko-
vicím, k Třebešovu a k Uhřínovicím. Obec poskytla pro tuto akci dopravní prostředky 
a ochranné pomůcky, zabezpečila občerstvení, pečivo nám poskytla ličenská pekár-
na. Spolupráci přislíbily i ostatní společenské organizace a to myslivci, zahrádkáři 
a hasiči. 

 Brigáda se uskutečnila, jak bylo v plánu, dostavilo se 26 sběračů, kteří naplnili 22 
velkých pytlů. Vše se stihlo v poměrně krátkém čase a zbyl tak čas ještě na sběr 
nebývalého množství žížal na sportovišti „Sokolík“. Děti, které tvořily značnou část 
pracovní skupiny si za odměnu stihly zaskotačit na dětském hřišti. Na závěr se podá-
valo zasloužené občerstvení - opékané klobásy.  
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Z dění SDH Lično
Dne 24. ledna se konala Valná hromada, na které byl po uplynulém 
pětiletém období zvolen nový výbor, a to v tomto složení:

starosta -  Hartman Jan
1. náměstek – Dokulil Petr
2. náměstek a velitel – Joukl Karel
zástupce velitele – Škop Roman

Karneval
 V neděli 29. března 2015 se konal „Dětský karneval“ v sokolovně, pod záštitou 
TJ SOKOL Lično. A protože bylo aprílové počasí, účast byla hojná. Dostavilo se 
na 30 krásných masek a dalších 15 dětí bez masek. Kromě rodičů k nám zavítali 
dědečkové, babičky, tetičky, strýčkové a kamarádi. Ze vzdálené Austrálie nás na-
vštívil dokonce klokan Petr. Mezi oblíbené masky, dnešní doby, patří princezna Elza 
a Anna (z pohádky Ledové království), další princezny, Šípková Růženka, Sněhurka, 
kočičky, šášulkové, indiánky, a dokonce se na nás přiletěla podívat i čarodějka! Kluci 
se změnili v kozlíka, geparda, kovboje, vojáky, šášuly, …. Jako nejlepší a vytrvalí 
tanečníci byli oceněni – malá indiánka a malý šášulka. Podotýkám, že oba tanečníci 
byli ve věku do 5 let. 

 Velký dík patří sponzorům akce, kteří poskytli věcné dary a zázemí pro uskutečně-
ní karnevalu – Obecní úřad Lično, TJ SOKOL Lično, prodejna Štok Lično a Podorlic-
ká sodovkárna, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou. Taktéž velký dík patří těm, kteří věnovali 
nemálo svého času při přípravě a konání se akce – Aleš Zárybnický, Tomáš Vilímek 
ml., Jan Plašil ml. s rodinou, Roman Samek s rodinou, Pavel Preclík se synem, Jiří 
Kaiser s dcerou a hlavní organizátorka, Jaroslava Šabatová.

Jaroslava Šabatová
Naši jubilanti

Jaroslav Vilímek, Josef Falta, Zdeněk Škop
blahopřejeme a přejeme hodně zdraví...

Pozvánka na další akce
• Velikonoční pochod (5. 4. 2015)
• Pálení čarodějnic (30. 4. 2015)
• Tenisový turnaj dvouher (bude upřesněno)
• Ličenské kolečko (23. 5. 2015)
• Sokolský víceboj pro děti s rodiči (6. 6. 2015)
• 30. ročník nohejbalu (4. 7. 2015)
• Letní dětský tábor (5. -10. 7. 2015)
• Posvícení (28. nebo 29. 8. 2015)
• Tenisový turnaj čtyřher (bude upřesněno)                                           Za TJ Sokol
• Silvestrovský pochod (31. 12. 2015)                                     František Talavašek
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jednatel – Kopecký Václav
strojník – Truhlář Michal
hospodář – Tomešová Miloslava
vedoucí mládeže – Korábová Simona
referentka žen – Kocmanová Hana
členové výboru – Jedlinský Miroslav, Zárybnický Aleš, Koráb Stani-
slav, Škop Zdeněk ml.
KRR – Škopová Radka, Kuckir Martina, Jouklová Eva

 Volby proběhly i v okrsku, kde ve funkci starosti byl nadále potvrzen Jan Hartman.
hasiči

 V současné době je opět v provozu vozidlo Liaz.  Opravovalo se čerpadlo CAS 25. 
Nakonec se zakoupilo starší čerpadlo, které je plnohodnotné. Na původním čerpa-
dle se provede oprava a bude sloužit jako náhrada v případě potřeby. V součinnosti 
s obecním úřadem se snažíme prodat vozidlo Avia, které je často poruchové. Chtěli 
bychom koupit starší Ford Tranzit. Pro naše potřeby by toto vozidlo našlo určitě větší 
uplatnění.

 Na 16. 5. je plánovaná okrsková soutěž. Tentokrát se bude konat v Černíkovicích.
Další novinkou je ohlašování pálení klestí. Jste-li vlastníkem lesa, či ovocného sadu, 
nebo se zabýváte čištěním porostů a spalujete rostlinné zbytky, pak pro vás je určena 
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REGISTRACE do aplikace Pálení. Registrace slouží jen pro možnost ověření místa 
pálení s možným nahlášením požáru. Účelem je, aby při větším neohlášeném pálení 
nedošlo ke zbytečnému výjezdu požární jednotky. Takový výjezd by mohl být hrazen 
osobou, která nesplnila ohlašovací povinnost.  Bližší informace najdete na  http://
paleni.hzshk.cz, kde je uvedena kontaktní osoba radek.mencl@hkk.izscr.cz. Další 
možností je využití telefonu: 950 30 100 nebo mobil 725 085 210.

Registrační údaje:     organizace/osoba
                                    jméno a příjmení odpovědné osoby
                                    telefon (nejlépe mobilní)
                                    email

Za SDH Lično
Václav Kopecký



Rozloučili jsme se
Jméno   Bydliště
Ludmila Kopecká  Lično
Vašková Marie  Lično

Čest jejich památce!

Naši oslavenci
Jméno        Bydliště
94 let 
Jaroslav Flegel  Lično
90 let 
Vladimír Vostřez  Lično 
86 let 
Vlasta Kašparová  Lično
Anna Zemanová  Lično 
85 let 
Marie Plašilová  Lično 
84 let 
Hana Kollertová  Ostašovice 
83 let 
Anežka Zaňková  Lično 
82 let 
Marie Říčařová   Ostašovice
Josef Falta  Lično
80 let 
Růžena Kulhavá   Lično
Jaroslav Vilímek  Lično
70 let 
Růžena Stodůlková  Lično
Josef Falta  Lično
Zdeněk Škop  Lično
60 let 
Josef Fňouk  Ostašovice
Pavel Korhern  Lično
50 let 
Eva Vilímková   Lično
Miroslav Samek  Lično

Všem oslavencům,
srdečně blahopřejemě!

Společenská kronika
zpráva SPOZ za 1. čtvrtletí 2015

Přistěhovali se
Sandra Pilná             Lično
Zdeněk Schod  Lično
Jaroslav Korcina           Radostovice
Korcinová Lenka  Radostovice
Janská Marie  Lično

Nové spoluobčany
mezi námi srdečně vítáme!

Za SPOZ Lenka Podolská
ve spolupráci s obcí
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Noví občánci
Jméno   Bydliště
Samuel Plašil  Lično
Julie Zárybnická  Lično
Alice Škopová  Lično

Přejeme jim hodně zdraví
a spokojenosti!

PODĚKOVÁNÍ
Chceme touto cestou poděkovat panu 
Ing. Pavlu Tomšovi za nezištnou soused-
skou pomoc při likvidaci následků škod 
způsobených silným větrem na střeše na-
šeho domu dne 31. března.

Marie a Miloš Jarkovských





ZpravodajZpravodajZpravodaj
obce Lično, 

Ostašovice, Radostovice


